Sponsorpakketten Schematherapie-congres
Standhouder
Tijdens het VSt-congres kun je jouw producten en diensten tonen door een
stand te huren.
Als standhouder heb je de volgende onderdelen in het pakket:
• Je hebt de beschikking over een standruimte inclusief
o 6m2 (+/- 2x3m) standruimte
o internet & stroom
o 2 personen standbemanning
o Tafel en 2 stoelen (extra tafel + € 100,-)
o koffie / thee en lunch.
De kosten voor een standhouderpakket bedragen € 400,-*
Mediapakket
• Je krijgt een vermelding op de website (link) en in het programma op de
dag van het congres
• Vermelding logo op banieren plenaire zaal
• Je kunt een folder of brochure toevoegen aan de congresmap voor
deelnemers
• Je ontvangt 2 vrijkaarten voor het bijwonen van het schematherapiecongres
Je sponsort het Schematherapie-congres met een bedrag van € 1.000,-*
Sponsor
Je wordt op diverse uitingen rondom en tijdens het schematherapie-congres
genoemd als sponsor, namelijk:
• Je krijgt een vermelding op de website (link) en in het programma op de
dag van het congres
• Vermelding logo op banieren plenaire zaal
• Je kunt een folder of brochure toevoegen aan de congresmap voor
deelnemers
• Je kunt gebruikmaken van standruimte (2x3m) t.w.v. € 400,-

• Je ontvangt 2 vrijkaarten voor het bijwonen van het schematherapiecongres
Je sponsort het schematherapie-congres met een bijdrage van € 1.400,*Overzicht sponsormogelijkheden
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• Exclusief btw.
Loterij
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren
door iets weg te geven via de loterij. De deelnemers krijgen bij binnenkomst een
lot waarop ze kunnen aanvinken voor welke prijs zij in aanmerking willen
komen. Deze kunnen ze in een ton bij je stand doen of in een ton op een
centrale plek als je geen stand hebt. Je naam en je product worden bij de
uitreiking nog een keer genoemd zullen zeker geassocieerd gaan worden met
dit leuke onderdeel van het congres!

Maatwerk sponsoring
Tevens is het mogelijk om op een ander manier een bijdrage te leveren aan het
VSt-congres. Enkele ideeën van onze kant, natuurlijk staan we ook open voor
jouw creatieve ideeën:

• Krantje, croissantje of waterflesje
Iedere deelnemer krijgt bij aankomst een croissantje en een krant (of een flesje
water) met een omhulsel van jouw organisatie. Mede mogelijk gemaakt door…
Hierdoor zal jouw organisatie op een positieve manier onder de aandacht van
de deelnemers komen.
• Festival chairs
In de foyer staan festival chairs die de deelnemers aan
het einde van de dag mee naar huis mogen nemen. Ze
zijn bedrukt met het VSt-logo en uw logo. Jouw
organisatienaam voor, tijdens én na het congres onder
de aandacht van de deelnemers!.
Heb je interesse in een van bovenstaande sponsormogelijkheden of heb je
wellicht nog andere leuke ideeën? Laat het ons weten en wij stellen samen
met jou een maatwerk sponsorpakket op.

Contactgegevens
Congresbureau M2support
Marja van der Meulen
06-19226525
info@m2support.nl

